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Het jaar 2020 was in vele opzichten onvergelijkbaar met de voorbije jaren. De corona-epidemie 
heeft de Koer in haar bestaansrecht geraakt: de kracht van onze werking is immers het 
samenbrengen van mensen, en dit liefst zo dicht en zo gezellig mogelijk. Ondanks een vliegende 
start werd in maart onze gedijende werking plotsklaps stilgelegd. Niettemin zijn we er alsnog 
in geslaagd om heel wat activiteiten te organiseren en daarbij ook artiesten te ondersteunen - 
natuurlijk in de mate van het mogelijke, gezien de moeilijke omstandigheden. Daarnaast bood 
de lockdown ons de tijd om achter de schermen de werking van de Koer en het gebouw zelf onder 
handen te nemen.

In tegenstelling tot de vorige jaarverslagen, zullen we de projecten deze keer niet afzonderlijk 
belichten. Immers hebben vooral de geldende maatregelen de speelruimte bepaald. Het is dan ook 
deze tijdslijn - geijkt aan de heersende maatregelen van dat moment - die we in dit verslag zullen 
volgen. In elke periode hebben we enkele activiteiten uitgelicht, om op deze manier een beeld te 
schetsen van een bewogen 2020. Voor een volledig overzicht verwijzen we u graag door naar het 
programma-overzicht achteraan. 

Team de Koer
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OVER DE KOER
De Koer is een bruisende creatie- en ontmoetingsplek, in het midden van de Brugse Poort te 
Gent. Het is een beweeglijk speelveld waar sociale en artistieke projecten kunnen
plaatsvinden: in samenwerking met meerdere partners organiseert de Koer een
residentiewerking, acties in de context van het project Gedeelde Grond, een eigenzinnige 
film- en muziekprogrammatie, een community-oven en een collectief bouwproces. Als 
centrum van deze werking wordt de Koer gedragen door een open keuken, evenals een 
wispelturig café en een uitnodigende buitenkoer.

De Koer wordt als een common gedragen door en verbeeld vanuit een open en diverse
gemeenschap. De werking krijgt immers vorm in dialoog met verschillende werkgroepen 
die zich elk engageren voor bepaalde delen van de algemene werking. Het hart van deze 
werking is het forum: dit is een maandelijkse bijeenkomst waarop iedereen elkaar ontmoet 
en waarbij ieders plannen met elkaar gedeeld kunnen worden. Op deze manier hoopt 
de Koer een plek op te bouwen waarbij zowel de werking als het programma eenzelfde 
draagvlak delen; een plek, dus, die door middel van samenwerking tot stand komt.  
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Grondslag
De Koer is een kleinschalige, multidisciplinaire, artistieke én sociale werking in het hart van 
de Brugse Poort te Gent. De Koer maakt plek voor experiment en hoopt spel, reflectie en 
actie aan te moedigen. Het is een collectieve en duurzame plek, die voortdurend in bewust 
onafgewerkte staat verkeert. 

De Koer is een plek waar op serieuze wijze gespeeld wordt 
met ideeën, met methodieken en met de ruimte zelf.

De Koer is een speelplek: een uitvalsbasis voor creativiteit en spontaniteit waar mensen 
al dan niet doelgericht mogen proberen, experimenteren, doorlopend herbeginnen en 
voortdurend de spelregels kunnen veranderen of heruitvinden. Voor de Koer is spel een 
prikkelende en laagdrempelige werkwijze die, zo geloven we, een middel tot emancipatie 
kan zijn. In dit spel zoeken we verbinding in diversiteit en zetten we verbeeldingen om in  
realiteit. 

De Koer is duurzaam en draagt zorg voor de ruimte, de 
omgeving, haar partners en gebruikers. 

De Koer is nooit af: het heeft een open, transparante, flexibele en co-creatieve structuur die 
de plek duurzaam, levendig en relevant houdt. De Koer streeft naar een solidaire, diverse, 
duurzame en ethisch verantwoorde praktijk en hoopt op deze manier ook anderen aan te 
zetten tot gelijkaardige streefdoelen. 

De Koer is een autonome en kritische plek die mee vorm 
wil geven aan onze samenleving. 

De Koer, als denkplek, biedt een platform aan ‘het politieke’: dit door het opdoen van 
inzichten van elkaar, door de praktijk van gedeelde besluitvorming, door te reflecteren 
over de maatschappelijke ordening én door initiatieven op poten te zetten die de bestaande 
orde in een andere richting duwen. De Koer waakt hierbij over het behouden van het 
vooropgestelde dialoog: een dialoog die interactief, collectief en kritisch dient te zijn, die 
vorm krijgt vanuit de praktijk en die bewust dient te blijven van ongelijke maatschappelijke 
posities, verschillende belangen en bestaande machtsstructuren.

De Koer is collectief goed, een open plek die gemaakt, 
gedragen en verbeeld wordt door de gemeenschap. 

De Koer is een gemeenplaats die verbindt en die voor iedereen leesbaar en toegankelijk 
wil zijn. De Koer biedt ruimte aan verschillende generaties, groepen en culturen; door hen 
samen te brengen hopen we gemeenschappen mee op te bouwen.

www.dekoer.be/grondslag
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WERKING 2020

Het voorjaar: een vliegende start  
Aan de start van 2020 was het programma van de Koer zoals gewoonlijk goed gevuld: er 
stonden concerten, filmvertoningen, bakmomenten, repetities en collectieve acties op de 
agenda. Een gewone week in de Koer ziet er als volgt uit: we organiseren het programma 
doorgaans volgens een vast ritme, dat gekoppeld is aan de openingsdagen van de foyer 
op woensdag, donderdag en vrijdag. Op deze momenten organiseren de werkgroepen 
hun publieke activiteiten. Daarnaast maken we binnen dit programma steeds ruimte voor 
samenwerkingen met externen en staan we open voor nieuwe initiatieven. Tot het aanbreken 
van de lockdown in maart organiseerden we in 2020 op deze manier 40 activiteiten die bezocht 
werden door meer dan 2.000 geïnteresseerden. Elk van deze projecten belichtte één activiteit: 
voor een uitgebreid overzicht, zie bijlage achteraan.

www.dekoer.be/archief

Kunstenaar Bart Spitaels organiseerde op 15 januari een gegidste rondleiding in de 
rijkswachtkazerne aan de Groendreef; dit gebeurde parallel aan zijn residentietraject in de Koer. 
De site van de kazerne werd hierdoor eenmalig opengesteld voor het grote publiek. Bart Spitaels 
gebruikte deze voormalige textielfabriek ter inspiratie voor een tekening in het kader van zijn 
residentietraject. De gebouwen van de kazerne werden ontworpen door de architect Ferdinand 
Dierkens, dezelfde architect die ook de gebouwen van de Koer en de Vooruit ontwierp. Aansluitend 
aan deze rondleiding werd de expo Een groene vallei in een kamertje geopend: de tentoonstelling 
vond plaats in een verdoken ruimte die speciaal voor de gelegenheid van vloer tot plafond 
beschilderd was door Spitaels.

https://dekoer.be/archief/
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Ook de cinema draaide op volle toeren. De cinéclub programmeert altijd films die niet meer 
vertoond worden in het reguliere circuit en werkt hiervoor samen met verschillende partners. Elke 
donderdagavond wordt een film voor volwassenen getoond; op elke zondag staat een kinderfilm 
geprogrammeerd. De authentieke cinemabeleving staat voor de Koer centraal; zo worden de films 
steeds uitgebreid ingeleid en worden er tevens geklede edities georganiseerd. Ciné Rio biedt een 
platform aan filmliefhebbers en sympathisanten, die zich zo kunnen verenigen en hun ervaring, 
kennis en passie met elkaar kunnen delen. In samenwerking met Kuru vertoonden ze in het 
voorjaar onder andere Henry: Portrait of a serial killer, een verontrustend authentiek én relevant 
lowbudgetdebuut. 

Bal Mundial organiseerde maandelijks een dansnamiddag, die steeds plaatsvond op zondag. 
DJ’s kiezen doorgaans hun muziek volgens een bepaald thema en nodigen met hun plaatjes uit 
tot ongehinderd (en gratis!) dansen. Op 1 maart wisten ze bijvoorbeeld - onder de toepasselijke 
titel Voulez-vous danser ave moi?’- meer dan 80 danslustige bezoekers te lokken. Die avond 
dompelden DJ Moussa Rasé en de gast-DJ’s van Herberg Macharius zo Bal Mundial onder in 
authentieke zuiderse sferen.

In maart organiseerde de Koer in samenwerking met Democrazy een concert van het gouden 
tandem Lander Gyselinck (STUFF., LABtrio) en Fulco Ottervanger (Stadt, De Beren Gieren). 
Met hun band, Beraadgeslagen, brachten ze experimentele, dansbare jazz naar de Koer. Het duo 
was al meer dan tien jaar actief toen ze met hun bejubelde debuutalbum Duizeldorp op de proppen 
kwam, een originele plaat die schatplichtig is aan Flying Lotus, Hudson Mohawke, Herbie 
Hancock en Stevie Wonder. De band speelt live steevast pal in het midden van de zaal, omringd 
door het publiek, wat hun concerten een ongekend energetische sfeer geeft. 

Elke vrijdagavond vindt er vuur in de oven plaats. Een groep vrijwilligers stookt dan een oven 
op; de buren komen met hun eigen deeg. Een moment om gezellig te keuvelen rond het vuur, mét 
heerlijk brood op de plank.
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Een groep dramastudenten van het KASK  - Lucie, Joerie, Jesse en Laurens - vond in de Koer de 
perfecte locatie om aan hun gezamenlijke afstudeerproject te werken. Ze gingen aan de slag met het 
script van Scènes uit een huwelijk: deze televisiefilm uit 1972 werd door de Scandinavische cineast 
Ingmar Bergman op slechts 3 maanden tijd ingeblikt, maar hij had er naar eigen zeggen veertig 
jaar aan levenservaring voor nodig om een dergelijke film te kunnen maken. Na een intensieve 
repetitieperiode organiseerden de studenten 5 toonmomenten; meer dan 280 bezoekers vonden hun 
weg naar de Koer om deze bij te kunnen wonen.

In het kader van het project Gedeelde Grond stond ook de actie BAUKAST op het programma: 
een interdisciplinaire groep werd hierbij uitgedaagd om samen een Kastsculptuur te ontwerpen, 
gebruikmakende van de principes van circulair bouwen. De BAUKAST biedt een antwoord op de 
vraag hoe een sculptuur de grenzen in een ruimte vormelijk kan aanduiden, én hoe het tegelijkertijd 
invloed kan hebben op het gebruik van deze ruimte. Het werd een sculptuur van ongeveer 9 meter 
lang, 6 meter hoog en 2 meter breed. 

De realisatie van de BAUKAST vormde meteen het startschot van de verbouwing van de Koer 
zelf. Vanwege Covid-19 moest het project immers grondig omgegooid worden. De middelen die 
vrijkwamen werden ingezet om tijdens de eerste lockdown enkele verbeteringswerken van de site 
uit te voeren. De materialenbibliotheek van de Koer werd uitgebreid; deze kreeg een vaste plek in 
het kunstenatelier, dat achteraan de site in opbouw is. Er werd gezocht naar nieuwe materialen. 
Allerlei alaam werd gesorteerd, gelabeld en kreeg een eigen plek in het atelier.  Onder de noemer 
‘waterbeleid’ werd er een aanzet gegeven aan de logistieke ingreep die overtollig regenwater naar de 
tuin moest leiden. Toen de aannemer een grondlaag op de voorgevel aanbracht, werd er bovendien 
een originele kroonlijst ontdekt; deze werd in ere hersteld in samenwerking met de BAUKAST-
groep. 
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Relaas van de Koer in lockdown

Ik moet toegeven dat ik er enigszins tegenop zag om dit neer te schrijven. Het was een to-do op mijn 
dagelijkse takenlijst; een to-do die ik maar niet kon afvinken. Nu ik mij er echter aanzet, heb ik toch zin om het 
één en ander te verwoorden.
De voorbije maanden waren op veel vlakken een erg vreemde tijd. De dagelijkse routine werd nog nooit 
zo bruusk onderbroken. Met de Koer hadden we een druk programma op poten gezet waar maanden aan 
gesleuteld was: filmvertoningen, optredens, forumbijeenkomsten, feesten, workshops, tentoonstellingen, 
bakmomenten, inspiratiedagen, … noem maar op. De molen van de Koer liep, met andere woorden, 
gesmeerd. We hadden zin in de lente, en we waren hier helemaal klaar voor.

Traag maar zeker drong het nieuws echter door. We stonden voor een lockdown, de komende weken moesten 
de poorten dicht. We aarzelden of we de laatste café-avond zouden laten doorgaan, maar het leek sommigen 
net onverantwoord om te sluiten. Zonder veel toeters en bellen openden we het café, en om klokslag twaalf 
uur wandelde de laatste bezoeker de Koer uit. De volgende dag belden we heen en weer, deden we het 
nodige om de Koer enkele weken te kunnen sluiten. De werkgroepen, vrijwilligers, partners, vaste gebruikers, 
huurders en het publiek werden ingelicht. Op de website van de Koer kwam een boodschap te staan: “De 
gezondheid beschermen van elkeen is onze prioriteit. Daarom willen we de sociale interactie zoveel mogelijk 
beperken. Gelukkig kunnen we bellen, zoomen, skypen en mailen voor dringende zaken.”

Dit bellen, zoomen, skypen en mailen stelde ons in staat deze eerste dagen alle nodige annulaties uit te 
voeren. Echter zorgde deze online-communicatie ook voor ergernissen en frustraties. Woorden klonken plots 
vreselijk definitief. Er ging immers heel wat non-verbale communicatie verloren. Achter gesloten deuren zijn er 
geen gedeelde wandelgangen, geen koffiemomenten waar een uitspraak genuanceerd of teruggenomen kan 
worden. Bovendien bestaat de Koer slechts bij gratie van de mensen die elkaar daar ontmoeten, samen op 
wilde ideeën broeden en deze spelenderwijs realiseren. Er ontstonden nu eilanden, bubbels, die we tijdelijk 
moesten zien te accepteren; we moesten dringend rust nemen, de focus verleggen

De zin bleef echter groot. Moesten we, nét nu, niet onze rol als artistiek en sociaal centrum herdenken? 
We bogen ons over deze kwestie tijdens een druk bijgewoonde zoomsessie. Hierbij hadden we aandacht 
voor twee cirkels: de kleine cirkel die enerzijds de werkgroepen, vrijwilligers, artiesten, freelancers, de 
vaste én eenmalige gebruikers omsloot; en anderzijds de brede cirkel die uit de buurt, het brede publiek, 
partnerorganisaties en leveranciers bestond. Deze eerste brainstorm leverde een waslijst aan ideeën op: 
online concerten, zoomcafés, een alternatieve vouwfolder, krantenbedelingen, raamtentoonstellingen, 
wandeltochten, het idee om de ruimte van de Koer open te stellen voor andere initiatieven, … Het 
enthousiasme was groot, maar werd de dag nadien reeds de kop ingedrukt. De bestuurders waren bezorgd 
over de jaarbegroting van de Koer en raadden ons aan om tijdelijke werkloosheid aan te vragen, om ons 
enkel nog toe te leggen op het hoogstnodige. 

Toegegeven, dit nieuws kwam hard aan, en de meningen hierover waren bij aanvang sterk verdeeld. Later 
werd echter snel duidelijk dat deze financiële bezorgdheid allesbehalve onterecht was. Naast de subsidies 
haalt de Koer een groot deel van haar inkomsten immers uit het populaire café, het verhuur van de ruimte, 
de ticketinkomsten. Nu zoveel activiteiten niet konden doorgaan, en het moeilijk te voorspellen was wanneer 
de situatie zou normaliseren, kwam er inderdaad heel veel druk op de begroting te staan. Voorzichtigheid 
was geboden. Na een teamoefening kwam het voorstel om elk slechts één dag per week te werken, in 
tegenstelling tot de drie dagen van voorheen. ‘Het hoogstnodige doen’ bleek echter al snel niet zo minimaal: 
zo moesten we in samenwerking met de werkgroepen de communicatie levendig houden, het jaarverslag van 
2019 schrijven, vergunningsaanvragen voor de verbouwingen indienen, de lopende projecten administratief 
op elkaar afstemmen, co-financiering zoeken voor projecten, de algemene vergadering (online) organiseren, 
subsidies afrekenen en nieuwe subsidieaanvragen opstellen, … Het soort werk, met andere woorden, dat 
voordien voornamelijk achter de schermen gebeurde en doorgaans onzichtbaar bleef. 

Enkele mede-trekkers van de Koer besloten om in situ in quarantaine te gaan. Hun aanwezigheid op de Koer 
bleek met de recente inbraakpogingen geen overbodige luxe. De rust werd benut om met volle aandacht 
het atelier in de achterbouw af te werken: rekken werden gebouwd, putten gedicht, materiaal geordend, 
de poort werd afgewerkt. Een constructie werd gebouwd om het regenwater op te vangen, het dak van de 
oven werd hersteld en enkele buren onderhielden de tuin en gaven de kippen te eten. Voor een periode 
van twee maanden verhuisde ook de boerenmarkt naar de Koer: elke zaterdag werd er een afhaalmoment 
georganiseerd, en week na week vonden steeds meer klanten hun vertrouwde marktkramers hier terug. 
De Koer werd tevens gebruikt door enkele artiesten als oefenruimte om hun métier te onderhouden. Zo 
was er een muzikant die haar saxpartijen kwam oefenen in de grote zaal; er werden bijvoorbeeld ook 
houtskooltekeningen van de site gemaakt. 

Deze rust werd verstoord toen op een avond iemand over het hek van de Koer sprong en zich in de tuin 
probeerde te verschuilen voor de politie. Wat we toen nog niet wisten was dat er heel wat commotie 
was ontstaan in de Brugse Poort. De drugshandel in de buurt was de laatste tijd zichtbaarder geworden, 
gewelddadiger ook. Enkele jongeren lieten het hier niet bij en gingen de confrontatie met de criminele 
loopjongens aan. De politie trad hard op; ook de eerste reactie uit politieke hoek was allesbehalve mild. In de 
nasleep van deze gebeurtenissen werden op Facebook geëmotioneerde meningen de wereld ingestuurd. De 
hetze bracht sluimerende frustraties en ergernissen aan de oppervlakte. 

Heel wat jongeren en zelforganisaties vinden te weinig aansluiting bij het bestaande middenveld; ze slagen er 
ook onvoldoende in om een eigen plek en eigen middelen te realiseren. De Koer wenst zich voorlopig buiten 
dit debat te houden, maar het begint door te dringen dat ook wij een betrokken partij zijn. In onze grondslag 
staat immers o.a. dat wij verschillende generaties, groepen en culturen hopen samen te brengen, om zo een 
collectief gedragen plek te organiseren. De recente gebeurtenissen hebben ons met de neus op de feiten 
gedrukt: er is werk aan de winkel. 

In de tussentijd  werden de eerste versoepelingen aangekondigd. De horeca mocht terug open en er werd 
een concrete datum geprikt waarop de eerste culturele activiteiten weer konden aanvangen. Op dat moment 
had de Koer geen concreet plan om deze heropstart in praktijk te kunnen brengen; wél was er een aanpak 
geschetst: hoe wilden we tot een concreet plan komen? Gezien het belang van een participatieve organisatie 
van het programma van de Koer, leek het ons logisch om eerst en vooral alle werkgroepen bijeen te roepen. 
Na de eerste twee fora bleek deze keer vooral eensgezindheid te heersen: we wilden allemaal voldoende 
tijd nemen om een gedragen plan op te stellen, nieuwe groepen uit te nodigen om hieraan mee te werken, 
we hoopten allen de onbenutte ruimte open te stellen en ook buiten de muren van de Koer te denken. De 
eerste contouren van het nieuwe plan tekenden zich dus af, maar we wilden ook de tijd nemen om potentiële 
afwijkende scenario’s te laten rijpen. We organiseerden die maand dan ook niet één maar vier fora, telkens 
op woensdag om 19u. 

Het is nu te vroeg na de feiten om te kunnen evalueren hoe we als organisatie hebben gehandeld tijdens die 
eerste lockdown. Er zijn ook zoveel factoren die meespelen. Ongetwijfeld waren er gemiste kansen, maar 
er is - gelukkig -  ook heel wat moois tot stand gekomen. De culturele rollercoaster die plotsklaps tot stilstand 
kwam gaf immers heel wat welgekomen rust. Ieder van ons kreeg meer tijd om zich te focussen op zaken die 
voordien op de achtergrond dreigden te raken. 
Hoe dan ook, we kijken ernaar uit om van de herstart ook een hernieuwde start te maken: één waarbij we de 
werking niet compleet omgooien, maar waarbij we wel de kans krijgen om uitdagingen scherp te stellen en om 
te buigen naar concrete acties. De intentie hiertoe was er al langer, net zoals de eerste successen, maar we 
willen nu graag een versnelling hoger schakelen. Tijd voor de zomer!

Tim Bruggeman, 30 mei 2020 
geschreven op vraag v.h. ‘Tot in de stad’-netwerk



18 19

Een prachtige zomer met o.a.  
Zondag Acht Dagen

Na vier georganiseerde fora tekende zich een duidelijk kader voor de zomer af. Dit keer 
zou het geen bouwzomer worden: wel werd er een publiek programma in de openlucht 
opgesteld. De eerste twee zondagen van juli bouwden meer dan 20 vrijwilligers het terras 
van de Koer om tot zomerbar, bestaande uit een houten vloer onder een afdak, een podium 
opgebouwd uit gerecupereerde materialen en een herschikte tribune: ook werd de sokkel 
omgedoopt tot kookeiland. Vanaf 19 juli wisten we 12 zondagen op rij een cultureel 
programma op poten te zetten. Naast de vaste werkgroepen van de Koer werkten hieraan 
heel wat partners mee: o.a. Voem vzw, Risaala, Kraak, Democrazy en de Zwarte Zusters. 

Onze ruime buitenkoer, met plek voor zo’n 120 personen, bleek een grote troef. In totaal 
ontvingen we hier 2000 bezoekers, verspreid over die 12 zondagen. Onze zoektocht naar 
broodnodige helpende handen gaf hierbij ook een nieuwe boost aan de vrijwilligerswerking. 
Dagelijks stonden meer dan 20 vrijwilligers in voor de werking van het loket, het 
sfeerbeheer, de keuken, de toog en de bediening. Het bleek een hechte groep; met hun 
inzet hebben ze het hele gebeuren mogelijk gemaakt.  Tijdens deze Zondag Acht Dagen 
programmeerden we ook meer dan 30 concerten, waarbij in totaal ongeveer zo’n 90 
muzikanten betrokken waren.

Hieronder volgt een beschrijving van twee van deze zondagen. Een uitgebreid overzicht is 
te vinden op de website of in de activiteitenlijst achteraan. 

19 JULI 2020: ZONDAG ACHT DAGEN: SOUNDROUTES,  
TRIO PLETENITSAA & THE NILE BAND

Het zomerterras werd afgetrapt met de Soundroutes. Deze lievelingsband van de Koer, en 
overigens kind aan huis, selecteerde zorgvuldig klanken uit alle hoeken van de wereld. 
Om 14 u ging het terras open. Lees: frisse drank, gevulde buikjes, verdoken hoekjes, 
randgewoel, schaduwrijke én zonovergoten plekken. Om 15u bracht The Nile Band & 
Gasten ritmes ten gehore die leken mee te wiegen op de zachte deining van de Nijl. Het 
publiek liet zich meevoeren door de Soedanese melodieën en Afro-Arabische grooves. De 
band, die hun repetitielokaal in de Brugse Poort hebben, bracht de zon en het parfum van 
de Soedan naar de Koer. De zang werd verzorgd door Madani Alsmani, gitaar door Sami 
Mahmoud, de piano door Jonas De Rave en de darbouka door Jamal Moussaid. Bij de 
Gasten nam Una Eljack zang en djembés voor haar rekening, Ahmed Al Tayib Al Ahmar 
bespeelde de oed en Osama Meeligi de Soedanese bongo’s. Om 17u trad Trio Pletenitsa 
op, een vocaal trio (Gergana Velikova, Jolien Gebruers en Sophia Keck) dat steevast 
volksliederen uit de Balkan ten gehore brengt. Denk: dissonante, gekke maatsoorten en 
oude, verrassende verhalen op klank gezet. Het is intieme en sobere muziek die van begin 
tot einde boeit. Om 19u brachten Soundroutes & Gasten het finale klankstuk van de 
avond. Soundroutes bestaat uit vijf muzikanten met uiteenlopende muzikale achtergronden. 
Ze brengen dan ook uiteenlopende genres, die hun roots hebben in Syrië, Afghanistan, 
Marokko, Bulgarije en België. Gergana Velikova verzorgt de zang, evenals Jamal Moussaid 
die ook bas en percussie voor zijn rekening neemt. Aan de viool vinden we Shalan 
Alhamwy, Robbe Kieckens verzorgt de percussie en Jonas de Rave bespeelt zowel de 
cimbalom, de accordeon als de piano. Om 22u, met het ondergaan van de zon, liep de dag 
op haar einde. 
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6 SEPTEMBER 2020: ZONDAG ACHT DAGEN - DE ZWARTE ZUSTERS

Die zondag werkten we samen met de bekende equipe van de Zwarte Zusters. Van 
groepsdynamiek tot solorepertoire, alle mogelijke muzikale combinaties worden door hen 
gebruikt. Om 14u werd het terras geopend. De Zwarte Zusters verwelkomden de bezoekers 
met hun allegaartje aan klanken en instrumenten. Om 16u was het de beurt aan Theegezin. 
Dit trio, dat ontstaan is op een steenworp van Gent, brengt kleine kunstpop uit de velden. 
Aan het begin van de zomer hadden ze hun eerste nummers kenbaar gemaakt aan het 
grote publiek onder de naam ‘Zomergem’: een verwijzing naar het dorp waar hun muziek 
is ontstaan. Om 17u betrad Anton Lambert het podium: hij is een geluidskunstenaar die 
geluiden verzamelt, ontleed, manipuleert en herwerkt. De klanken die hij hiervoor gebruikt 
zoekt hij in zijn directe omgeving (waartoe ook Indonesië behoort). Lambert transformeert 
deze klanken tot muzikale elementen die hij samenbrengt in elektronische composities en 
zodanig vervormt dat hun oorsprong amper nog herkenbaar is. Om 18u bracht Anouk 
Neyens haar saxofoonmuziek naar de Koer. In haar praktijk gebruikt Neyens haar 
instrument als gids en daagt ze de mogelijkheden ervan uit. De eigenzinnige klankstukken 
die dit oplevert flirten met de grenzen van klassieke én hedendaagse repertoires. 
De avond werd om 19u afgesloten door de Zwarte Zusters, een verzameling van jonge 
mensen en hun instrumenten (of beter gezegd, wat als instrument kan dienen). Al 
improviserend verkennen zij tijdens hun optredens de spanning tussen het muzikale en 
het beeldende/performatieve. Steeds opnieuw staat hierbij de zoektocht naar collectieve 
waarde, vriendschap en vertrouwen centraal. Bovendien laten de Zwarte Zusters zich graag 
inspireren door alledaagse voorwerpen, door de omgeving en het vrije spel. De performance 
die ze naar de Koer brachten was een improvisatie op klank, beeld en het eigen narratief van 
de groep als gemeenschap. Om 21u sloot het loket en werden de laatste bonnetjes verkocht. 
De zon ging onder om 22u en betekende het einde van een mooie zondag. 
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Het verlangen om iets concreet en relevant op poten te zetten bleef echter groot en dus 
besloten we voortaan elke donderdagnamiddag soep voor de weggeefwinkel te maken. 
Gewapend met de grootste mixer die er in de Brugse Poort te vinden was maakten we verse, 
heerlijke groentesoep van de voedseloverschotten die we verkregen met de hulp van Let’s 
Save Food. De soep werd in potjes verpakt en zo geschonken aan de weggeefwinkel. Het 
was een klein gebaar, maar het deed deugd.

Ondertussen nodigden we met een open call nieuwe residenten uit voor het aankomende 
seizoen. Een jury werd opgetrommeld, die deze editie bestond uit Haider Al Timimi, 
Bauke Lievens, Mulanga Nkolo, Samira Saleh, Karolien Soete, Clara Vankerschaver en 
Lode Vranken. De rondleiding werd online georganiseerd. Meer dan 60 kunstenaars 
namen hieraan deel en uiteindelijk bereikten maar liefst zo’n 79 projectvoorstellen onze 
mailbox. Na een boeiende beraadslaging met de jury maakten we de residenten voor het 
seizoen 2020-2021 bekend: de keuze viel op Azam Masoumzadeh, Katinka De Jonge en 
FABRECOLLECTIV. Daarnaast werd beslist dat de Koer het komende seizoen ook een 
collectief gedragen project vanuit het Koervolk zou ondersteunen. 

Bij de cinéclub bleef het kriebelen het om toch een fysiek event op poten te zetten; het 
antwoord hierop bleek Vitrine Vitesse, een initiatief waarbij bewoners van de Brugse Poort 
hun ramen op kerstavond konden ombouwen tot mini-bioscoopjes. In samenwerking met 
het Huis van Alijn werden deze  bioscoopjes voorzien van kerstfilmpjes uit betere tijden. 
Deze actie kaderde binnen Covitesse, een initiatief van de Gentse cultuursector. De sector 
wilde hiermee in de bres wilde springen voor het welzijn van de Gentenaars, door middel 
van een coronaproof programma dat de hele winter lang licht en warmte naar de Gentse 
wijken moest brengen. Kijklustigen werden uitgenodigd de Brugse Poort te ontdekken en 
konden gezellig flaneren langs de kleine bioscoopjes in de vitrines van de buren, waar ze 
naar hartverwarmende homevideo’s in kerstsfeer konden kijken. Wie zelf wilde deelnemen, 
werd door Ciné Rio uitgenodigd om op tweede kerst het eigen raam, een tv-scherm en wat 
elektriciteit ter beschikking te stellen: zo kon de gehele buurt, jong en oud, genieten van dit 
hartverwarmende initiatief. Vitrine Vitesse wist zo de donkere winterdagen te verzachten: 
door middel van licht, warmte en - vooral - door ruimte te maken voor een broodnodig 
streepje cultuur.

Een rustig najaar met kommen soep

De vrees voor een nieuwe lockdown zat er reeds in het najaar goed in. We kozen er dan 
ook voor om het gebruikelijke ritme van de Koer achterwege te laten en in plaats daarvan 
maandelijks een vijfdaags programma op poten te zetten; dit telkens omstreeks het laatste 
weekend van de maand. Met een zekere voorzichtigheid begonnen we samen met de 
werkgroepen de puzzel van een dergelijk programma te leggen. Om de zaaloppervlakte 
te vergroten werd er een extra verdieping aan de zaal toegevoegd. We rekenden op een 
capaciteit van 70 zitplaatsen en hoopten dat de maatregelen dit zouden toelaten. Deze hoop 
om in het najaar binnenactiviteiten te kunnen organiseren, werd echter reeds een week voor 
aanvang van de eerste vijfdaagse de kop ingedrukt: een tweede lockdown diende zich aan. 

We wisten deze keer beter wat ons te wachten stond. We verwittigden alle betrokken 
partners, artiesten en vrijwilligers. Het team schakelde opnieuw terug naar een tijdelijke 
werkloosheid van anderhalve dag in de week. De artiesten waarmee we reeds afspraken 
hadden gemaakt werden door ons vergoed: bovendien konden enkele werkperiodes 
in de zaal toch doorgaan. Zo bouwde Benoit Meneers het café van de Koer om tot een 
opnamestudio waar hij in november zijn eerste cassette opnam. Het resultaat - tien nummers 
- werd gebundeld onder de titel The Empty Chair, Ook Stijn Demuynck liet zich inspireren 
door de ruimtes van de Koer en deed er onderzoek naar het gebruik van snaredrum in 
combinatie met quadrafonische effecten.
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VASTE GEBRUIKERS & 
EENMALIG GEBRUIK-VERHUUR 
/ SPORE GEVEN
De Koer is een site van 2000 m2, die we zo intensief mogelijk willen gebruiken; dit zowel 
om de inhoudelijke doelstellingen te kunnen realiseren, als om eigen inkomsten te generen 
die tegemoet komen aan onze begroting. 

Hoewel we het gebouw bij aanvang van de erfpacht in zeer slechte staat aantroffen zijn we 
erin geslaagd de voorbije jaren steeds meer ruimtes bruikbaar te maken, dankzij allerlei 
ingrepen om de infrastructuur in stand te houden en op te lappen. In die tijdspanne hebben 
we een diverse groep vaste huurders en regelmatige gebruikers rondom ons weten te 
verzamelen.

Vaste bewoners en gebruikers

Winkel Akker & Ambacht

Akker & Ambacht opende reeds in juli 2016 haar deuren, in de winkelruimte aan de 
straatkant. De buurtkruidenier werkt volgens het LEFT-principe: lokaal, ecologisch 
en fair trade. In 2018 kende de winkel een uitbreiding: Plant, een stadstuinwinkel, werd 
toegevoegd. 

→ Meer info: www.akkerenambacht.be

Kantoren VOEM vzw

VOEM vzw, de Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims, is een erkende 
koepelvereniging die actief is in Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Brussel en Vlaams-Brabant. 
VOEM vzw probeert bruggen te slaan tussen verschillende (geloofs)gemeenschappen: 
vanuit verbindende elementen organiseert ze activiteiten waarop iedereen welkom is. Sinds 
november 2018 is de Oost-Vlaamse afdeling gehuisvest op de tweede verdieping van de 
voorbouw van de Koer. Eind 2020 verhuisden ze echter naar een andere plek.

→ Meer info: www.voem.be

Averroes VZW

Meer dan ooit voordien leven we in een gekleurde samenleving. De ontmoeting tussen 
deze verschillende culturen en levensbeschouwingen is fascinerend en verrijkend, maar 
kan voor sommigen ook beangstigend zijn. Om deze reden wil Averroes vzw permanent 

de focus leggen op het genereren en verbinden van deze multiculturele en/of confessionele 
verschillen. Dit doet ze in functie van het creëren van een verdraagzame, gelijkwaardige 
en rechtvaardige maatschappij. Averroes vzw huurt een ontmoetings- en werkruimte in de 
Koer.

→ Meer info: www.averroesvzw.be

Goeste Majeur

De Koer verhuurt al sinds het begin van de jaren 2000 een appartement. Bij de aanvang van 
de erfpacht nam vzw De Vergunning de rol als verhuurder over van de erfpachtgever. 

Ateliers

Twee kleinere ruimtes in de Koer worden aangeboden als atelierruimte. Na het plaatsen van 
een open oproep werden de ruimtes ingevuld door respectievelijk een kunstenaar, die op 
locatie bleef tot in de zomer, en een student architectuur.

Eenmalig gebruik

De ruimtes van de Koer zijn ook beschikbaar voor eenmalig gebruik. Op vrije 
momenten kunnen verenigingen, organisaties en buurtbewoners het café, de grote zaal 
en de vergaderzaal huren voor hun culturele, sociale en artistieke activiteiten. De Koer 
verwelkomt kunstenaars, muzikanten, dansers en andere creatievelingen: zo kunnen zij ter 
plekke bijvoorbeeld voorstellingen organiseren of repeteren. Ook kunnen buurtbewoners 
de zalen gebruiken voor bepaalde privé-activiteiten. Uiteraard is het zo dat onze eigen 
programmatie voorrang krijgt, en natuurlijk gaat onze voorkeur daarnaast uit naar sociale, 
culturele en artistieke activiteiten die onze visie onderschrijven. In 2020 verhuurden we 
op deze manier een twintigtal keer één of meerdere ruimtes van de Koer; in andere jaren, 
waarin we niet gehinderd werden door Covid, was dat minstens dubbel zoveel.

→ Meer info: www.dekoer.be/verhuur

Spore Geven

Spore Geven is een project dat gerealiseerd werd in de Koer met steun van de Stad Gent. 
Het werd op poten gezet in het kader van de projectsubsidie Duurzame Wijken. Het doel 
was om een instrument te ontwikkelen dat duurzaam gedrag en werken aan zou sporen door 
het aanbieden van gedifferentieerde prijzen voor tijdelijke verhuur bij de Koer.

We kunnen als burger of als organisator van events natuurlijk steeds inzetten op 
duurzaamheid, maar met Spore Geven hopen we een hefboom te ontwikkelen die het ons 
mogelijk maakt om (in)direct meer mensen en organisaties zélf aan te zetten tot duurzaam 
gedrag. Duurzaamheid is in de Koer een kernwaarde: zo focussen we ons op circulaire 
economie, lokale netwerken, eerlijke vergoeding voor alle betrokkenen, eerlijke handel, 
respect voor onze buren, … Dit zijn allemaal zaken waar we in geloven, maar die we echter 
niet op ons eentje kunnen verwezenlijken. 

https://www.akkerenambacht.be
https://www.voem.be
https://averroesvzw.be
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De vragen die we ons in de Koer stellen zijn dan ook de volgende: hoe kunnen we ervoor 
zorgen dat er in onze wijk iets ontstaat waardoor organisaties en bewoners elkaar aanzetten 
tot duurzaam gedrag? Hoe zorgen we er daarbij voor dat dit niet blijft bij een eenmalige 
inspanning? Hoe kunnen dit duurzame gedrag bovendien belonen?

De Koer is een sterke voorstander van samenwerking, van samen leren. We kunnen onze 
doelen immers enkel waarmaken als we meer mensen weten te inspireren, als iedereen aan 
hetzelfde zeil trekt. Om dit te stimuleren en om duurzaam gedrag te belonen, hopen we 
huurders een korting aan te kunnen bieden op de huur van onze zalen, als zij zich in ruil 
daarvoor toeleggen op duurzaam gedrag. Daarom hebben we een vragenlijst ontwikkeld 
die dergelijke duurzame acties objectief en controleerbaar kan meten en aantonen, en die 
bovendien praktisch in gebruik is. Dit instrument wordt ingezet tijdens de huurprocedure.

→ Meer info: www.dekoer.be/spore-geven
→ Meer info: www.dekoer.be/verhuur

COMMUNICATIE
Met de Koer kiezen we steevast voor een eerlijke, duidelijke, maar steeds eigenzinnige 
communicatiestrategie. We communiceren zowel op lokaal als bovenlokaal niveau, zowel analoog 
als digitaal, en zowel extern als intern. Om dit te kunnen realiseren werken we samen met 
communicatiemedewerker Leontien Allemeersch en vormgever Jelle Martens: beiden zijn drie 
dagen per maand in dienst van de Koer. Ze staan in nauw contact met verschillende werkgroepen 
en meerdere partners, die allen content aanleveren om onze projecten en evenementen publiek te 
maken. 

Wat de externe online communicatie betreft, is er op de website (met zo’n 2000 actieve bezoekers), 
naast het programma dat alle events oplijst, eveneens een aparte pagina die geïnteresseerden meer 
informatie biedt over onze verschillende projecten. De Facebookpagina haalt daarnaast bijna de 
kaap van 8000 volgers. De events worden hier actief onder de aandacht gehouden, en eventueel 
in de vorm van een betaalde advertentie gepromoot. Voor bepaalde projecten vragen we ook hulp 
aan andere platformen en schakelen we (boven)lokale media in om onze events te delen en zo onze 
zichtbaarheid te vergroten. 

Elke maand versturen we twee nieuwsbrieven naar meer dan 4000 ingeschreven gegadigden. In 
deze nieuwsbrief lichten we bepaalde projecten of evenementen van de daaropvolgende maand 
toe. Bovendien kondigen we alle afzonderlijke evenementen aan op de online kalenders van UiT 
in Vlaanderen en Weekup Gent. Op ons Instagram-account, goed voor ondertussen zo’n 2000 
volgers, posten we foto’s en stories waarmee we onze volgers op de hoogte houden van onze 
projecten. 

Wat de interne online communicatie betreft: hiervoor hebben we een mailinglijst aangelegd met 
de adressen van meer dan 350 vrijwilligers, buren en sympathisanten. Aan de hand van concrete 
mails spreken we hen aan en proberen we hen te mobiliseren om de Koer te bezoeken, om deel te 
nemen aan de activiteiten en om mee na te denken over onze projecten. Deze mailinglijst wordt 
aangevuld en ondersteund door de levendige, gesloten Facebookgroep ‘Koervolk’, bestaande uit 
zo’n 330 leden die de Koer achter de schermen mee mogelijk maken.

De flyfiches die elke twee maand verspreid worden zijn het stokpaardje van onze 
communicatiedienst. Via dit drukwerk besteden we aandacht aan onze zichtbaarheid, en dit 
zowel in de buurt, op culturele locaties als in het straatbeeld. We drukken tweemaandelijks zo’n 
8.000 flyfiches met hierop een overzicht van onze activiteiten. Deze flyfiches worden verspreid 
op strategische plekken, zowel in de buurt als in groter Gent en andere centrumsteden. Al dit 
drukwerk wordt verzorgd door Graphius, een ecologische drukkerij, en de flyfiches zelf worden 
voornamelijk verspreid door Texmex Affichage. We maken ook gebruik het magazine ‘Uit In Je 
Buurt’, om op deze manier onze buurtactiviteiten onder de aandacht te brengen. 

In 2020 hebben we echter slechts twee flyfiches gedrukt, eenmaal voor januari/februari en 
eenmaal voor maart/april. In de zomer werd er wel een uitgebreide flyer- en affiche-actie op poten 
gezet, dit ter promotie van Zondag Acht Dagen. 
Gedurende de eerste lockdown hebben we getracht om een deel van deze communicatieve werking 
te vertalen naar een online discours. Zo hebben we bijvoorbeeld de actie De Koer in Huis opgezet, 

http://www.dekoer.be/verhuur
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waarbij op dagelijkse basis content gedeeld werd die gerelateerd was aan de Koer, en dit via 
allerlei digitale kanalen zoals Facebook, Instagram, onze website en nieuwsbrief. Om dit te 
kunnen realiseren werden verschillende werkgroepen gemobiliseerd, bijvoorbeeld om online 
acties te ondernemen, relevante input van partners te delen of - onder andere - interviews 
af te nemen met muzikanten wiens concerten helaas waren geannuleerd. Met dit initiatief 
hoopten we de betrokkenheid van onze vrijwilligers en het publiek toch levendig te houden, 
ondanks de moeilijke omstandigheden.

Naast de nieuwsbrieven, social media en flyfiches, is er maandelijks een forum, waar 
gemiddeld zo’n 25 mensen aan deelnemen. Dit is hét moment waarop de diverse 
groepen op en rondom de Koer elkaar ontmoeten en tevens de ideale locatie voor allerlei 
kruisbestuivingen. Op dergelijke fora geven de vele werkgroepen elkaar een update van 
hun projecten. De ervaring heeft ons geleerd dat deze mondelinge overdracht ‘wervend’ 
werkt, in de zin dat het een nieuw publiek aanspreekt én het vrijwilligers mobiliseert om 
op te treden als ‘spokes(wo)men’ van de Koer en haar projecten. Naar aanleiding van elk 
forum wordt steeds een rondleiding georganiseerd, waarbij de werking van de organisatie 
toegelicht wordt aan geïnteresseerden, die zo actief de Koer kunnen leren kennen en 
ontdekken. 

Daarnaast blijven we steeds zoeken naar andere communicatiemiddelen, manieren om op 
onverwachte wijze te communiceren met het publiek en de brede gemeenschap rondom 
de Koer. Zo installeerden we bijvoorbeeld een scherm waarop we filmpjes projecteerden 
die een blik achter de schermen boden, we hingen een onthaalbord op aan de inkom en 
ontwierpen een drankkaart met extra informatie over de Koer en haar werking en projecten. 
De Koer beweegt zich in en tussen verschillende culturele netwerken. Hieruit vloeien 
relevante samenwerkingsverbanden voort, die ervoor zorgen dat verschillende groepen 
mensen zich ‘thuis’ kunnen voelen in de Koer én hun weg ernaartoe kunnen vinden. 
vinden naar de plek.

→
Website
Facebook 
Instagram 
Nieuwsbrief de Koer - Uitgelicht 23/12/2020
Nieuwsbrief de Koer - Uitgelicht 8/10/2020
Flyfiches
Poster Zondag Acht Dagen

NETWERK EN PARTNERS 
De Koer kiest voor een meerschalige geografische aanpak. We willen ons sociaal 
verankeren in de buurt en ons artistiek profileren op stedelijk én landelijk niveau. Bovendien 
heeft de Koer de ambitie om - tot ver buiten de landsgrenzen - op te vallen als ‘een 
pilootproject voor duurzame en gedeelde herontwikkeling’.

De Koer kent een unieke ontstaansgeschiedenis; vanaf het begin zijn we voortdurend op 
zoek gegaan naar leerrijke samenwerkingen. Vanuit deze pilootfunctie hopen we vele 
partners te inspireren. Dankzij een actieve deelname aan het middenveld en het opbouwen 
van contacten met geëngageerde sleutelfiguren zijn we erin geslaagd een breed netwerk van 
sterke partnerschappen op te bouwen, waarmee we onze meerschalige doelstellingen in de 
praktijk kunnen omzetten. 

Zowel op wijk-, stedelijk, Vlaams als op Europees niveau nemen we deel aan 
relevante overlegplatformen (o.a. Green Track, GKO, Tot in de Stad!, …) en gaan we 
samenverwerkingsverbanden aan met partners die er een inspirerende praktijk op nahouden. 
De Koer is bovendien lid van de werkgeversfederatie Sociare. 

http://dekoer.be/
https://www.facebook.com/deKoerGent/
https://www.instagram.com/dekoergent/
https://mailchi.mp/00b1f0406cc0/uitgelicht 
https://mailchi.mp/ebca5205abf7/uitgelicht  
https://dekoer.be/flyfiches-2020/ 
https://dekoer.be/wp-content/uploads/2020/07/ZondagAchtDagen_A2-724x1024@2x.jpg 
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HERONTWIKKELING 
Tussen de spleten, kieren en barsten van de Koer woekert meer dan een eeuw aan 
geschiedenis. Deze historische status van onze gebouwen is charmant, maar levert soms 
problemen op. De voorbije jaren is de site dan ook op een co-creatieve manier omgebouwd 
tot een duurzame en eigentijdse creatie-en ontmoetingsplek. Ook de komende jaren staan er 
meer verbouwingsprojecten gepland.
De Koer is gelegen in de Meibloemstraat 86/88, 9000 Gent. Het gebouw is een voormalig 
volkshuis, cinema en theaterzaal, gebouwd in 1911 door de welbekende architect Ferdinand 
Dierkens in opdracht van de coöperatieve de Vooruit. 
Vzw De Vergunning nam in 2016 een erfpacht op de site, die zich op dat moment in sterk 
verouderde staat bevond. Voortbouwend op de dynamiek van de voorgaande ‘tijdelijke 
invullingen’, startte de vzw haar artistieke en sociale werking, ofwel: datgene wat we nu 
kennen als ‘de Koer’. De plek werd opnieuw een brandpunt in de wijk en in de stad, met o.a. 
concerten, films, residenties en een oven. In deze periode werd ook de staat van het gebouw 
opgemaakt, en aanvullend vonden enkele saneringen en instandhoudingswerken plaats.

De site van de Koer bestaat uit een diep perceel, dat zich centraal in een binnenblok van de 
Brugse Poort bevindt. De langwerpige ruimte, dat een voorbouw in drie bouwlagen aan de 
straatzijde heeft en een achterbouw in twee bouwlagen aan de achterzijde van het terrein, is 
over de jaren heen slechts matig gerenoveerd. De ruimte werd in het verleden gevuld met 
een resem charmante, maar ook tochtige koterijen. 

De Koer verspreidde haar werking over de ruimtes die zich nog in redelijke staat bevonden. 
Zo kwamen er in de voorbouw bureau’s en een vergaderzaal, in de middenbouw werden 
zowel een keuken als een café/foyer opgezet, en in de achterbouw werden de zaal en de oude 
cinema terug in gebruik genomen, inclusief het sanitair.
Na deze bedachtzame kennismaking met de site wenste de Koer haar werking onder te 
brengen in twee compacte volumes. In samenwerking met Dear Pigs / AAC architecture, 
onder leiding van Jan Laute, Martha Meijer (tot de zomer van 2020), Rajah El Ouahabi en 
Lode Vranken werd hiervan dan ook een voorontwerp opgemaakt. 
Dit voorontwerp vertrok vanuit een rationele afweging van de basisinfrastructuur, die 
nodig is om de werking van de Koer op een duurzame manier te onderbouwen. Hieruit zijn 
twee beslissingen voortgekomen, die beide sturend zijn voor het uiteindelijke ontwerp:

1: Geen nieuwbouw. De Koer beschikt over veel ruimtes die momenteel niet op een 
duurzame manier ingezet kunnen worden; maar er is wel één kwaliteitsvolle ruimte 
beschikbaar. Het is op deze ruimte dat de verbouwing zal inzetten. De grote ecologische en 
nefaste impact van nieuwbouw wordt op deze manier vermeden.
2: Het compacteren van het programma. De verschillende functies die keuken, 
bureauruimtes, café/foyer en sanitair omhelzen, zullen gegroepeerd worden volgens het 
ritme van gebruik: overdag zijn de bureaus en de keuken in gebruik, ’s avonds betreft 
dit eerder de bar. De cinema en de zaal worden als twee polen opgevat, waardoor er ook 
efficiënter kan worden verwarmd. Vanuit ditzelfde principe wordt er ook bekeken welke 
delen van het gebouw we moeten behouden, en elke delen we beter kunnen afbreken.
Met deze twee principes als uitgangspunt moet het mogelijk zijn om de site met gerichte 
ingrepen te veranderen; ingrepen die zowel het gebouw energiezuiniger zullen maken als 
de werking ervan zullen versterken, en dit met minimaal belastende ingrepen. De werken 
zullen dan ook uitgevoerd worden met ecologische materialen, waarbij vooral ingezet zal 
worden op gerecupereerde en lokale materialen.

In 2019 hebben we ruim te tijd genomen om tot een plan te komen dat handelt volgens 
bovenstaande principes, en dit in samenwerking met het poëtisch advies dat opgesteld 
werd door Bart Lodewijks. Aansluitend werd ook een bijkomende financiering gezocht 
én verkregen bij FoCI en het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid (naast de 
200.000 euro aan investeringsmiddelen die door Stad Gent werden toegekend voor het jaar 
2020-2022). Deze financiering stelde ons in staat om extra energiebesparende maatregelen 
te voorzien, én een groendak met grondgebonden groengevel toe te voegen aan de 
middenbouw. 

In 2020 werden de plannen verder geconcretiseerd en uitgewerkt. Eind 2020 werd een 
omgevingsvergunningsaanvraag ingediend. In 2021 werden de eerste stenen (her)gelegd.

→ Meibloemstraat tekeningen - Poëtisch advies door Bart Lodewijks

https://www.romapublications.org/Bart_Lodewijks_Library/Meibloemstraat/index_NL.html
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ORGANISATIE
In de Koer hechten we veel belang aan het opzetten en onderhouden van een transparante 
structuur, waarbij open bestuursprocessen centraal staan. Samen met de brede gemeenschap 
die bij de Koer betrokken is leggen we de grondslagen van onze werking, bepalen we de 
strategische doelstellingen en pogen we deze in de daaropvolgende jaren in de praktijk om 
te zetten. Op deze manier creëren we een stevige organisatorische onderbouw, die de vele 
projecten en initiatieven mee tot bloei kan brengen. 

Sinds onze opstart probeert de Koer deze structuur en de organisatorische processen aan 
de basis ervan te verfijnen; dit om te kunnen garanderen dat de transparante werking 
en de verantwoordingsmechanismen tussen het dagelijks bestuur, de raad van bestuur, 
de algemene vergadering, de verschillende werkgroepen, het Koervolk en de andere 
stakeholders1  zullen blijven voortbestaan.

De Koer zet dan ook maximaal in op open communicatie, zowel online op de website als 
op social media, in Gent zelf én in haar ruimere omgeving, door middel van flyers en 
affiches, en zowel op locatie met de maandelijkse Fora waar het Koervolk bijeenkomt, 
evenals tweemaal per jaar op de algemene open vergadering. Op deze manier komen 
we tegemoet aan het vertrouwen van alle stakeholders, én leggen we de basis voor een 
maatschappelijk draagvlak. In de komende jaren willen we deze transparantie, leesbaarheid 
en toegankelijkheid van zowel het overleg, de beslissingen als de samenwerking verder 
uitwerken: zo zullen we afspraken maken en de processen en structuren verfijnen die ervoor 
moeten zorgen dat het Koervolk in een levendig Forum en in gespecialiseerde werkgroepen 
tot gedurfde keuzes kan komen. 

Algemene vergadering

Op de algemene vergadering (AV) wordt het gedeeld eigenaarschap van de Koer en vzw 
De Vergunning in de praktijk toegepast. De AV bestaat uit de werkelijke leden van vzw De 
Vergunning; dit zijn een veertigtal mensen die tot het Koervolk behoren en die stemrecht 
hebben op de AV. Daar tegenover staat wel dat zij zich duurzaam engageren voor het reilen 
en zeilen van de Koer, op lange termijn dus, én dit zowel voor als achter de schermen.

Op de AV geven het team en de raad van bestuur toelichting bij de werking van de Koer en 
worden er belangrijke beslissingen genomen. Voorbeelden van dergelijke beslissingen zijn 
onder andere keuzes betreffende de grondslagen van de werking en de strategische richting 
die deze hoopt uit te gaan, de zakelijke en financiële keuzes, maar ook de benoeming en het 
ontslag van de bestuurders.

De AV vergadert tweemaal per jaar; op deze vergaderingen is iedereen welkom. Het 
Koervolk zelf ontvangt een persoonlijke uitnodiging, maar de vergaderingen worden ook 
aangekondigd op onze website, flyers en affiches. In 2020 werd de statutaire AV omwille 
van de lockdown later dan gewoonlijk georganiseerd. De AV ging bovendien door in twee 
delen, waarbij het eerste deel online werd georganiseerd. Ook de najaars-AV ging volledig 
online door.
1  We laten ons daarbij o.a. inspireren door de aanbevelingen voor goed bestuur in de social-profitsector en de cultuursector.

Raad van Bestuur

De raad van bestuur van vzw De Vergunning bestaat uit een groepje onafhankelijke 
en deskundige bestuurders die 8 à 10 keer per jaar vergaderen. De bestuurders worden 
benoemd door de AV en krijgen een mandaat van vier jaar.

De raad van bestuur dient als klankbord voor het dagelijks bestuur; het neemt dan ook de 
belangrijke strategische beslissingen vanuit een langetermijnvisie. Daarmee onderscheidt 
het takenpakket van de raad van bestuur zich van die van het team; het team neemt immers 
vooral het operationele beheer van de Koer voor haar rekening en voert de strategie uit. 
De raad van bestuur is daarentegen verantwoordelijk voor de financiële en operationele 
controle, en oefent daarbij toezicht uit op het team. Het team moet op haar beurt 
verantwoording afleggen bij de raad van bestuur, dient informatie te verschaffen en wordt 
verwacht de nodige initiatieven te nemen. 

Binnen de raad van bestuur zijn een aantal thematische comités actief: o.a. een zakelijk 
comité, een comitéwerking en een comitéherontwikkeling. De bestuurders nemen op 
basis van hun expertise deel aan één of meer van deze comités, die elk op hun domein als 
klankbord fungeren voor het team. De comités bereiden bovendien specifieke agendapunten 
nauwgezet voor, om deze voor te kunnen schotelen op de bestuursvergadering. 

Eind 2020 waren de bestuurders van VZW De Vergunning:

Riet Steel 
Riet is pedagoog van opleiding en werkt als stafmedewerker bij SAM vzw (Steunpunt 
Mens en Samenleving). Ze ondersteunt de sector samenlevingsopbouw, dat zich toelegt op 
gebiedsgericht werken, maatschappelijk innoveren en actiegericht onderzoek. 
LinkedIn  
(bestuurder sinds 2016)

Anniek Vanhee 
Anniek managet al meer dan tien jaar de big band Flat Earth Society en focust zich als 
bestuurder op de zakelijke en artistieke aspecten van de Koerwerking. 
(bestuurder sinds 2018)
 
Sander Van Parijs  
Sander heeft een achtergrond in politieke wetenschappen en bestuurskunde. Aan de 
Universiteit Gent onderzocht hij o.a. de besluitvorming en het democratisch karakter van 
strategische en complexe stadsvernieuwingsprojecten in Vlaanderen. Met het opzetten van 
allerlei co-creatieve stedelijke processen in Zürich, Freiburg en Gent heeft hij daarnaast de 
nodige praktijkervaring opgedaan. 
LinkedIn 
(bestuurder sinds 2018)

Eline Vermeir 
Eline is master in de kunstwetenschappen en was artistiek medewerker bij het sociaal-
artistieke project Bij’ De Vieze Gasten.  
LinkedIn  
(bestuurder sinds 2018)

https://be.linkedin.com/in/riet-steel-75507b5
https://be.linkedin.com/in/sander-van-parijs-3302b945
https://www.linkedin.com/in/eline-vermeir-20b42475/
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Jan Ginneberge 
Jan is trompettist, en heeft daarnaast reeds 25 jaar ervaring in het investeren in mensen 
en organisaties, en dit in een internationale context. Hij is licentiaat in de Pedagogische 
Wetenschappen en werkte meer dan 20 jaar in verschillende internationale HR-teams: dit 
als generalist maar ook als specialist in de integratie, ontwikkeling en retentie van topkaders 
en talent. Naast ervaring als begeleider van veranderingsprocessen in een globaliserende 
context heeft hij ook aan de lijve ondervonden wat het betekent een internationale 
organisatie op te zetten en te leiden. Sedert 2008 is Jan actief als zelfstandig consultant: 
sindsdien heeft hij talrijke bedrijven ondersteund in hun zoektocht naar verbeterde 
effectiviteit. Hij zit ondertussen ook in het bestuur van de Hamsessions vzw en van bigband 
’t Mouvement.   
LinkedIn  
(bestuurder sinds 2020)

Alexander Heirman 
Alexander is een product van de Brugse Poort: hij is er geboren en getogen en was er 
jarenlang actief in de jeugdbeweging. Tegenwoordig werkt hij voor de Vlaamse Overheid, 
waarbij hij zich focust op tewerkstelling en sociale economie (WSE). Tussendoor volgde hij 
aan de UGent een postgraduaat Social Profit Management. Deze opgedane kennis, én zijn 
liefde voor de buurt, zet hij graag in ten voordele van de Koer.
(bestuurder sinds 2020)

Elise Van Beurden 
Elise heeft een jarenlange ervaring opgedaan bij verschillende nationale en internationale 
culturele instellingen. Haar focus ligt daarbij steeds op het jonge publiek. Momenteel werkt 
ze als beleidsmedewerker bij de Brede Schoolwerking van Stad Gent en ondersteunt ze het 
team van de Koer in hun zoektocht naar subsidies en beleidslijnen. Het was ook Elise die 
steeds de Ciné Bambino’s op de Koer verzorgde.
(bestuurder sinds 2020)

Maarten Van der Linden 
Maarten is ingenieur-architect en vennoot bij BAST. Hij staat de Koer graag bij met 
(bouw-)advies. Hij stond tevens mee aan de wieg van Ciné Rio.
(bestuurder sinds 2020)

Linh Vo 
Linh is juriste met een hart voor cultuur. In een vorige job heeft ze ook ervaring opgedaan 
in het coördineren van een sociale werking. Ze komt graag eens ‘zwemmen’ in de Koer en 
draagt waar mogelijk steeds haar steentje bij.
(bestuurder sinds 2020)

Team

Het team van de Koer ontfermt zich dagdagelijks over de werking, gaande van het voederen 
van de kippen tot het inboeken van de facturen. 

Het team van de Koer bestond in 2020 bestaat uit 5 deeltijdse medewerkers (eind 2020: 2,6 
VTE):

Tim Bruggeman is artistiek coördinator. Hij vrijwaart ruimte voor artistieke 
eigenzinnigheid. In dialoog met artiesten en partners trekt hij de culturele productie op 
gang. Daarnaast ontfermt hij zich over de externe communicatie van de Koer.
Wiebe Moerman is als herontwikkelingscoördinator verantwoordelijk voor al datgene dat in 
de context van de Koer ontworpen en gebouwd wordt. Zo verzorgt hij de scenografieën en 
geeft hij technische en logistieke steun aan projecten en producties. 
Romy Straetmans is sinds september 2020 gemeenschapscoördinator. Romy heeft een grote 
fascinatie voor mensen en de wereld. Ze is ervan overtuigd dat (kunstzinnige, sociale of 
andersoortige) acties mensen samen kunnen brengen. In de Koer is ze het aanspreekpunt 
voor kleine en grote dromen of bezorgdheden, en probeert ze de wilde plannen van de 
vrijwilligers om te zetten in de praktijk. Ze verzorgt bovendien de invulling en verhuur van 
de ruimtes. Romy is niet louter een gewillig luisteraar, ze steekt ook graag de handen uit de 
mouwen en helpt waar nodig.
Alvorens Romy aan de slag en na het vertrek van Eva Samyn in 2019, werd de rol van 
gemeenschapscoördinator tijdelijk ingevuld door o.a. Eline Vermeir en Elien Ronse. 
Jef Seghers beheert als zakelijk coördinator de juridische en zakelijke facetten van de 
werking van de Koer. Hij is in naam van de Koer bestuurder van Greentrack Gent VZW. 
Leontien Allemeersch vervult sinds 2019 de functie van communicatiemedewerker voor de 
Koer. Dit deed ze eerst als freelancer, maar na de zomer van 2020 raakte ze meer betrokken 
bij de Koer. Nu maakt ze dan ook deel uit van het vaste team. 

De Koer werkt hiernaast regelmatig samen met een aantal freelancers: 
Joske Buyle werkt als accountant mee aan de boekhouding.
Jelle Martens ondersteunt als vormgever mee de visuele identiteit van de Koer.
Steven Janssens verzorgt de technische kant van optredens en andere evenementen.
Elza Jeanty ontfermt zich over het Soundroutes project.

Om de uitvoering en begeleiding van sommige projecten verder te ondersteunen, doet de 
Koer ook op regelmatige basis beroep op mensen via interimcontracten. Soms schakelen we 
ook personeel in dat op zelfstandige basis werkt.

In 2020 kreeg het team versterking van twee stagiaires: Sarah-Kay Blewitt (Master 
Autonome vormgeving KASK) en Emma Roose (Bachelor Journalistiek, Artevelde).

Naast het team, de freelancers en de stagiairs die hierboven besproken werden, ondersteunt 
ook het Koervolk op verschillende vlakken de werking van de Koer. Enkele taken waar zij 
zich op toeleggen zijn o.a. het nemen van foto’s, het ophalen van overschotten, het runnen 
van de bar, het uitdenken van projecten, het uitdelen van flyers, het bieden van logistieke 
ondersteuning, etc. Dankzij hun engagement worden belangrijke functionele posities 
ingevuld en hebben we bijvoorbeeld:  

- koks. De keuken is het kloppend hart van de Koer. In de keuken worden de 
maaltijden voor de artiesten en de vrijwilligers verzorgd. 
- barmannen en -vrouwen, een groep vrijwilligers die niet bang zijn van het betere 
horeca-werk en die mee het café runnen. 
- technici, die de optredens en de cinema technisch ondersteunen. De technici sluiten 
projectoren aan, leggen de kabels, regelen het geluid én ruimen achteraf op. 
- bouwmedewerkers. Zij helpen mee bij al het nodige timmer- en bouwwerk. 
- flyeraars, die de buurt van flyers voorzien
- tuiniers. Vrijwilligers met groene vingers onderhouden de planten in onze tuin.

https://www.linkedin.com/in/eline-vermeir-20b42475/
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Forum

Elke eerste woensdag van de maand organiseert de Koer het zogenoemde Forum, hét 
moment waarop al het Koervolk zich verzamelt en samen de ruimte deelt. Deze open 
bijeenkomst is een verbindingsmoment dat bruggen slaat tussen de vele verschillende 
projecten; een moment waarop vrijwilligers, buren, vaste en eenmalige gebruikers met 
elkaar in contact worden gebracht. Op deze momenten wordt het reilen en zeilen van 
de Koer onder de loep genomen; over bepaalde thema’s en ideeën vinden er dan ook 
gezamenlijke brainstormsessies plaats. 

→ Meer info: www.koervolk.be

ZAKELIJK BEHEER
Het administratieve centrum van de Koer is gehuisvest in het kantoor: hier wordt de 
administratie in goede banen geleid. De administratie is een lijvig en niet te onderschatten 
onderdeel van de algemene werking: agenda’s, boekhouding, vergunningen, verzekeringen, 
contracten, overeenkomsten, subsidiedossiers, begrotingen en investeringsplannen, ze 
liggen allemaal mee aan de basis van het functioneren van de Koer.

Sinds de opstart in 2016 hebben we gestaag onze interne organisatie opgebouwd en hebben 
we ingezet op een toenemende professionalisering van de werking. Dit is een voortdurend 
project. Met behulp van externe begeleiding werden in 2019 de rolbeschrijvingen en 
taakverdelingen binnen het team verfijnd. In overleg met het team en het bestuur worden de 
inhoud en de toewijzing van deze functies ook nu regelmatig bijgewerkt, en dit op basis van 
peer reviews, intervisies en functioneringsgesprekken. Op deze manier kunnen we het goed 
functioneren van ons horizontaal team blijven garanderen.

De raad van bestuur werd in 2020 uitgebreid. Na het uitschrijven van vacatures om nieuwe 
bestuurders aan te werven en de daaropvolgende gesprekken met de geïnteresseerde 
kandidaten, werden er in het voorjaar van 2020 vijf nieuwe leden benoemd. Op deze manier 
zijn we verzekerd van een brede expertise binnen het bestuur.

Met een digitaal, online boekhoudpakket zetten we in samenwerking met Accountancy 
Service BV in op een gedetailleerde analytische boekhouding. Dit maakt een 
nauwgezette opvolging van de inkomsten en uitgaven doorheen het jaar mogelijk, een 
opvolging die zowel overkoepelend als per project gebeurt. Het team, het bestuur, de 
projectverantwoordelijken en de werkgroepen hebben op deze manier steeds een goed 
zicht op de financiële zijde van de projecten. Bovendien kunnen we zo ook inspelen op 
de uitdagingen en kansen die zich aandienen, en indien nodig bijsturen. Dit was in het 
coronajaar 2020 overigens geen overbodige luxe.

Het Koervolk kan steeds op het kantoor terecht om eerstelijnsadvies in te winnen over het 
kluwen aan statuten, fiscale regels, sociale zekerheid, rechten, etc. We geven hier advies 
over strategische plannen, marketing, budget, het realiseren van projecten, verzekeringen, 
intellectuele eigendom, verloning en sociale rechten. We helpen hen naar evenwicht zoeken 
tussen denken op korte én op lange termijn.

https://dekoer.be/koervolk/
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Financieel resultaat 2020

Op de AV van 27 juni 2020 werd een begroting voor 2020 goedgekeurd. Gezien de 
Covid19-pandemie gebeurde dit in een context van grote onzekerheid. De begroting 
ging uit van een ‘corona-nulscenario’, waarbij kosten en opbrengsten met de grootste 
voorzichtigheid begroot werden - zo ambieerden we een positief resultaat. Er was immers 
geen financiële speelruimte, aangezien er nog een deel van het overgedragen verlies uit de 
periode 2016-2018 te compenseren viel. Op het moment dat de begroting opgesteld werd 
was het bovendien onmogelijk in te schatten hoe de gezondheidscrisis en de maatregelen om 
deze in te dammen zouden evolueren. 

Gelukkig was 2020 ook het eerste jaar waarin de Koer structureel gesubsidieerd werd door 
Stad Gent, waardoor de noodzakelijke basisfinanciering wel aanwezig was. Doorheen het 
jaar hebben we ons continu aangepast aan de veranderende omstandigheden, zowel wat de 
werking als wat de financiën betreft. We zijn er dan ook in geslaagd het (moeilijke) jaar 2020 
af te sluiten met een positief resultaat. 

Eind 2020 werd ons extra Coronasteun toegezegd, maar werd tegelijkertijd ook de tweede 
lockdown ingezet. De middelen voor vertraagde projecten zijn doorgeschoven. Dit schept 
een springplank om de werking in 2021 opnieuw op te starten. 

De winst van 2020 wordt als volgt bestemd: van de extra inkomsten uit de structurele 
subsidies van Stad Gent is 27.000 in een bestemd fonds geplaatst. Dit fonds moet dienen als 
buffer voor de werking van de Koer in de komende jaren. De resterende winst compenseert 
het verlies van de voorgaande jaren.

De combinatie van dit alles betekent dat de Koer op stevigere financiële fundamenten staat 
dan voordien. We kunnen nu tegen een stootje en zijn dan ook goed voorbereid op wat de 
toekomst ons zal brengen. 

→ Contact: Jef Seghers – jef@dekoer.be

mailto:jef%40dekoer.be?subject=
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datum Activiteit partners Profiel/project bezoekers Locatie

13/01/2020 Filmvertoning: Dodes'ka-den i.s.m. FilmAtelier 
Gezelschap voor 
Psychoanalyse

ciné rio 8 de Koer

15/01/2020 Rondleiding rijkswachtkazerne architect Ferdinant 
Dierkens

residentie 80 Brugse Poort

15/01/2020 Rondleiding + Forum Januari + Nieuwjaarsdrink de Koer 35 de Koer

15-17/01/2020 Tentoonstelling Bart Spitaels: Een groene vallei in 
een kamertje

residentie / expo 120 de Koer

15/01/2020 Concert Elisabeth Klinck muziek 65 de Koer

16/01/2020 Filmvertoning: The Goonies ciné rio 19 de Koer

19/01/2020 Kinderfilmvertoning: Gordon & Paddy: de zaak van 
de gestolen nootjes

ciné bambino 35 de Koer

22/01/2020 Filmvertoning: Sir door Maanobota Col-
lective-MC & VOEM

ciné rio 20 de Koer

23/01/2020 Filmvertoning: 13 Tzameti ciné rio 14 de Koer

24/01/2020 Concert: Easy Pieces & Zap Zaltan muziek 60 de Koer

29/01/2020 Vuur in den oven oven 8 de Koer

29/01/2020 Filmvertoning: Henry: Portrait of a Ladykiller ciné rio 13 de Koer

30/01/2020 Filmvertoning: After Life i.s.m. Japan Square ciné rio 61 de Koer

31/01/2020 Terugblik residentiewerking 18-19 i.s.m. Kunsthal Gent 
i.h.k.v. Tot in de Stad!

residentie 80 Kunsthal Gent

02/02/2020 Dansnamiddag Bal Mundial: Metropool spontaan initiatief 85 de Koer

06/02/2020 Filmvertoning: Embrace The Serpent ciné rio 55 de Koer

12/02/2020 Concert: de Ambassade door Subbacultcha muziek 150 de Koer

13/02/2020 Filmvertoning: The Wayward Cloud ciné rio 27 de Koer

14/02/2020 Filmvertoning: The Love Witch i.s.m. Offscreen en 
Kuru

ciné rio 42 de Koer

19-28/02/2020 Tentoonstelling Lien Buysens: Wind en weer expo 120 de Koer

19/02/2020 Concert Pompelmoes muziek 75 de Koer

20/02/2020 Filmvertoning: Fitzcarraldo ciné rio 44 de Koer

21-25/02/2020 Dramavoorstelling (reeks van 4): Scènes uit een 
huwelijk

i.s.m. KASK drama spontaan initiatief 280 de Koer

23/02/2020 Filmvertoning: Tears of the Black Tiger ciné rio 8 de Koer

23/02/2020 Fimvertoning: Buurman en buurman experimente-
ren er op los

i.s.m. JEF festival ciné bambino 84 de Koer

26/02/2020 Vuur in den oven oven 8 de Koer

26/02/2020 Concert: Bandlr Ching muziek 90 de Koer

27/02/2020 Filmvertoning: I, Olga Hepnarova ciné rio 45 de Koer

29/02/2020 Zine Happening Benefit i.s.m. Les VoiZines spontaan initiatief 85 de Koer

01/03/2020 Dansnamiddag Bal Mundial: Voulez Vous danser 
avec moi

spontaan initiatief 85 de Koer

03/03/2020 Filmvertoning: Irréversible i.s.m. FilmAtelier 
Gezelschap voor 
Psychoanalyse

ciné rio 15 de Koer

04/03/2020 Rondleiding + Forum maart de Koer 25 de Koer

04/03/2020 Concert: Beraadgeslagen i.s.m. Democracy muziek 150 de Koer

05/03/2020 Filmvertoning: Scenes from a Marriage ciné rio 17 de Koer

11/03/2020 Filmvertoning: Woman at War door Wereldwinkel 
Mariakerke i.h.k.v. het 
Belmundofestival

ciné rio 60 de Koer

LOCKDOWN 1

26/04/2020 Algemene Vergadering - deel 1(online) de Koer 18 online

03/06/2020 Forum over de zomerplannen de Koer 25 de Koer

10/06/2020 Forum over de zomerplannen de Koer 20 de Koer

PROGRAMMAOVERZICHT 2020 17/06/2020 Forum over de zomerplannen de Koer 20 de Koer

20/06/2020 Soundroutes Web Streaming Marathon i.s.m. Marmaduke, 
Bologna Jazz Festival, 
AMARC – Europe & 
Chios Music Festival

Soundroutes 300 Bij de Vieze 
Gasten

27/06/2020 Algemene Vergadering - deel 2 de Koer 16 de Koer

05/07/2020 Bouwdag 1: een zomer lang de Koer de Koer 20 de Koer

12/07/2020 Bouwdag 2: een zomer lang de Koer de Koer 20 de Koer

19/07/2020 Zondag Acht Dagen: The Nile Band, Trio Pletenit-
sa & Soundroutes

Soundroutes zomerprogramma 191 de Koer

26/07/2020 Zondag Acht Dagen: Ikraan, Okkupeerder, Alois 
& Vlb

zomerprogramma 157 de Koer

29/07/2020 Vuur in den oven oven 12 de Koer

02/08/2020 Zondag Acht Dagen: Bal Mundial Bal Mundial zomerprogramma 142 de Koer

6-7/08/2020 Kinderkookkamp door Kinderkookcafé 
vzw

spontaan initiatief 7 de Koer

09/08/2020 Zondag Acht Dagen: Schroothoop, Sumi, Suura  zomerprogramma 224 de Koer

10-14/08/2020 Creatief Zomerkamp spontaan initiatief 15 de Koer

16/08/2020 Zondag Acht Dagen: Hof Houden zomerprogramma 135 de Koer

23/08/2020 Zondag Acht Dagen: Risaala nodigt uit Risaala zomerprogramma 190 de Koer

26/08/2020 Vuur in den oven oven 12 de Koer

30/08/2020 Zondag Acht Dagen: Kraak Kraak zomerprogramma 200 de Koer

06/09/2020 Zondag Acht Dagen: de  Zwarte Zusters de Zwart Zusters zomerprogramma 240 de Koer

09/09/2020 Forum September de Koer 20 de Koer

12/09/2020 Filmvertoningen Rio Plage ciné rio, ciné bambino 84 de Koer

13/09/2020 Zondag Acht Dagen: Bal Mundial Bal Mundial zomerprogramma 135 de Koer

20/09/2020 Zondag Acht Dagen: Frankie, Sergeant & partners zomerprogramma 209 de Koer

25/09/2020 Concerten Darling Daisy & Bestaansreden i.s.m. 'Bij de Vieze 
Gasten

spontaan initiatief 65 de Koer

27/09/2020 Zondag Acht Dagen: The Whodads, backback & 
Neema

zomerprogramma 120 de Koer

30/09/2020 Vuur in den oven oven 12 de Koer

07/10/2020 Forum Oktober de Koer 25 de Koer

16-17/10/2020 Bouwweekend 1: Het najaar op de Koer de Koer 12 de Koer

23-24/10/2020 Bouwweekend 2: Het najaar op de Koer de Koer 8 de Koer

LOCKDOWN 2

29/10/2020 50 liter soep maken i.s.m. weggeefwinkel 
Rode Lotus

de Koer 0 de Koer

5/11/2020 50 liter soep maken i.s.m. weggeefwinkel 
Rode Lotus

de Koer 0 de Koer

12/11/2020 50 liter soep maken i.s.m. weggeefwinkel 
Rode Lotus

de Koer 0 de Koer

19/11/2020 50 liter soep maken i.s.m. weggeefwinkel 
Rode Lotus

de Koer 0 de Koer

26/11/2020 50 liter soep maken i.s.m. weggeefwinkel 
Rode Lotus

de Koer 0 de Koer

3/12/2020 50 liter soep maken i.s.m. weggeefwinkel 
Rode Lotus

de Koer 0 de Koer

10/12/2020 50 liter soep maken i.s.m. weggeefwinkel 
Rode Lotus

de Koer 0 de Koer

17/12/2020 50 liter soep maken i.s.m. weggeefwinkel 
Rode Lotus

de Koer 0 de Koer

31/10/2020 Online rondleidingen kandidaat residenten residentie 55 de Koer

26/12/2020 Vitrine Vitesse: cinema wandeling doorheen de 
wijk

i.s.m. Het huis van 
Alijn

ciné rio 99 de Brugse Poort
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